
Bausch Health

“We lopen vlekkeloos door ISO audits heen, doordat we alle 
benodigde informatie kunnen laten zien in myRentokil.”myR

Bausch Health is sinds 1996 gevestigd in Nederlanden is het 
logistiek- en distributiecentrum voor onder andere Bausch + Lomb 
contactlenzen. Zij distribueren jaarlijks aan 71.000 bestemming in 120 
landen in Europa, Afrika en Midden-Oosten. In Nederland werken ruim 
200 mensen met 34 verschillende nationaliteiten. Het totale gebouw 
is ruim 24.000 m² groot.



Wensen van de klant
“Bausch Health is een farmaceutisch bedrijf”, vertelt Claudia Wielema, 
Assistant Facilities & Maintenance. “Wij vinden het heel belangrijk dat de 
kwaliteit van onze producten gewaarborgd wordt en dat we voldoen aan de 
eisen van onze klanten en auditerende instanties. Contactlenzen zijn 
medische producten en daar moet uiterst zorgvuldig mee omgesprongen 
worden.” Mevrouw Wielema legt uit: “We gaan niet alleen met onze 
producten zorgvuldig om, ook onze medewerkers zijn erg belangrijk voor 
ons. In het magazijn letten we daarom extra goed op veiligheid. Dat is niet 
onopgemerkt gebleven. Sinds november 2018 mogen we ons een jaar lang 
Veiligste Magazijn van Nederland noemen.”
 
De oplossing van Rentokil
“Om de kwaliteit te waarborgen, wilden we een continue monitoring voor het 
beschermen van onze producten tegen ongedierte”, geeft mevrouw Wielema 
aan. “In 2016 zijn we daarom overgegaan op muizenbeheersing met 
PestConnect. Sindsdien krijgen de servicemedewerker en ik direct een 
melding als een muis gevangen is en kan ik te allen tijde de status 
terugvinden in myRentokil.”  

Voordelen voor de klant
“Het grootste voordeel is dat we nu 24/7 controle hebben, zodat we bij 
vangst direct actie kunnen ondernemen”, aldus mevrouw Wielema. “We lopen 
vlekkeloos door ISO audits heen, doordat we in myRentokil alle benodigde 
informatie kunnen laten zien, zoals: analyses, aanbevelingen, MSD sheets, 
overzicht van gebruikte preparaten per bezoek, certificaten van de
servicemedewerkers en bezoekhistorie. Ik gebruik myRentokil ook voor het 
instellen van een reminder voor de openstaande aanbevelingen. De vaste 
medewerkers van Rentokil denken allemaal mee en ik werk al heel lang goed 
met ze samen.”

“Het grootste voordeel is 
dat we nu 24/7 
controle hebben, zodat 
we bij vangst direct actie 
kunnen ondernemen.”

Claudia Wielema
Assistant Facilities & 
Maintenance
Bausch Health

De Experts in Pest Control
• 225 bestrijdingstechnici in Nederland
• Gegarandeerde effectieve bescherming
• 24/7 controle op muizen met PestConnect

• Beschermt de reputatie van uw bedrijf
• Unieke rapportages in myRentokil
• Minder tijdverlies, minder werk en minder stress
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